Ata da 303ª Reunião Ordinária da Diretoria Executiva do SIMESC Gestão 2009/2012
Data: 23/08/2010. Hora 19h30min. Local: sala de Reuniões do SIMESC. Lista de presença: anexa.
1. Leitura e Aprovação da Ata Anterior: Lida e aprovada sem correções.
2. Informes (40 minutos):
2.1. Diretoria Executiva: Vânio informa que esteve em Joinville e manteve contato com os Preceptores da
Residência Médica e com os Diretores dos hospitais, juntamente com nossos diretores regionais, no sentido de
apoiarem os médicos Residentes no seu movimento de paralisação. Ana informa sobre matéria veiculada no jornal
“A Hora” sobre os casos de violência contra os profissionais da saúde da Prefeitura Municipal de Florianópolis;
sobre o final da greve dos municipários de Florianópolis, com o compromisso do Executivo Municipal de retirar da
Câmara de Vereadores os projetos de lei que propõem aumento do número de cargos comissionados, até o
atendimento das pautas relacionadas ao PCCS, sendo que o acordo coletivo ainda não foi assinado. Zulma informa
sobre aprovação na Câmara de Vereadores, em 1ª e 2ª discussão e votação, o PL 13319/09, de autoria do vereador
Márcio de Souza, que propõe a criação de pronto-atendimento de primeiros socorros dentro de todos os terminais
de integração do sistema urbano de transportes coletivos do município. O projeto vai agora para assinatura do
Prefeito da capital. Renato pede para informar que representou o Simesc na homenagem à Dra. Wladislava Mussi,
ocorrida no dia 20 de agosto pp., tendo sido o Sindicato citado no discurso da homenageada. César informa sobre o
1º Encontro Nacional de Mulheres de Entidades Médicas, a ocorrer no dia 10 de Setembro na Associação Médica
de Pernambuco / Recife. Leopoldo informa que tentou manter contato com os médicos Marcelo Ceron e Olavo
Bilac, que pediram desligamento da filiação ao Simesc, sem êxito até o momento. Cyro faz os seguintes informes:
que no dia 17 de agosto pp. juntamente com César, reuniu-se com os acadêmicos da 12ª fase do curso de medicina
da UFSC, para apresentar o Sindicato, tendo na ocasião recebido o pedido de ajuda financeira à ATM, o que foi
concedido; que ainda no dia 17/08 às 10 horas esteve presente à Assembléia dos Médicos Residentes; que no dia
18 de agosto participou juntamente com Vânio de reunião do Cosemesc com a SES (Superintendência de hospitais)
para tratar da 1ª e 2ª avaliações da GDPM, entre outros assuntos; que juntamente com Vânio no dia 20 de agosto
participou de reunião do Cosemesc com os diretores de hospitais, tendo sido alertado aos corpos clínicos para que
fiquem atentos e “cobrem” de seus diretores as respostas (indicadores); que comitiva do Simesc esteve em
Araranguá no dia 20 de agosto e em Laguna no dia 21 de agosto, acompanhada do Simersul na reunião de
Araranguá, com a presença de cerca de 20 médicos e com vários assuntos sendo debatidos e em Laguna para uma
reunião de trabalho com a DR, onde lamentavelmente apenas o Presidente da Regional se fez presente (matéria
completa na home page). Informa sobre convites recebidos: do Sindicato Médico da Bahia para participar da
solenidade de posse da sua nova diretoria no dia 28 de Agosto pv; da Unimed Santa Catarina para participar da
cerimônia de entrega do Prêmio de Jornalismo – 9ª edição, no dia 03 de setembro; para participar da reunião
Ampliada da Comissão de Saúde e Direitos Humanos no dia 26 de agosto na Câmara de Florianópolis.
2.2. Plantão de Diretoria: Leopoldo recebeu 3 telefonemas, sendo 2 de médicos peritos à respeito da interferência
da Fenam junto ao Ministro da Previdência na greve nacional dos médicos peritos e outra de um anestesista de
Araranguá por questões com a Unimed por conta de aumentos diferenciados. Eliane assume o plantão.
2.3 Diretorias Regionais: DR JOINVILLE - Hudson informando do recebimento de correspondência da Secretaria
sobre relatórios trimestrais, dizendo que as falhas serão corrigidas / DR CENTRO OESTE – Jonas relatando a
dificuldade em utilizar o modelo de relatório trimestral da forma como foi enviado por e-mail. DR BLUMENAU –
informando do convite que está sendo encaminhado para vários médicos, oferecendo os serviços Simesc.
3. Ordem do Dia:
3.1. Greve Nacional dos Médicos Peritos – Informações / encaminhamentos: Presentes à reunião os médicos
peritos Drs. Jany Rogério Vieira Wolff e Milton Régis Pujol de Oliveira. Cyro lê as várias manifestações recebidas
de médicos peritos, por conta da intermediação do Presidente da Fenam junto ao Ministro da Previdência Social,
em relação à greve nacional dos médicos peritos, o que teria reforçado o desinteresse do Ministro em negociar com
a Associação Nacional dos Médicos Peritos. A greve iniciou em 22 de junho pp e mantém 50% dos atendimentos.
Inicialmente os peritos pediram o apoio da Fenam, tendo havido uma reunião entre as duas entidades no dia 27 de
julho pp. Em 18 de agosto pp a Fenam se manifesta dando conta de que estaria assumindo a negociação pelos
médicos peritos. Em 20 de agosto pede aos sindicatos que chamem assembléias para discutir as propostas do
governo, mas encaminha apenas parte delas. Dr. Jany se manifesta, dizendo-se estupefato com a aliança do
Ministro da Previdência com o Presidente da Fenam, informando sobre carta a ser enviada ao Dr. Cid Carvalhaes,
com mais de 2000 assinaturas de médicos peritos. Dr. Milton se pronuncia para especificar a pauta da greve dos
peritos, com os seguintes itens: Inclusão do médico perito na Carreira de Estado, Remuneração por Subsídios,

Carga horária de 6 horas / dia, atualização da gratificação (GEDAMP), Reclassificação dos Aposentáveis, Não
entrega da COER, Melhores condições de Trabalho e Segurança. Informa que a adesão ao movimento nacional é
de 95%. Após o debate ficou definido que o Simesc se manifestará da seguinte forma:
1. Reafirmar apoio ao movimento nacional dos médicos peritos,
2. Reconhecer a ANMP como entidade habilitada para defender o interesse dos médicos peritos,
3. Defender a participação da Fenam e dos Sindicatos Médicos nas lutas da categoria médica em nosso País,
4. Defender na reunião da Executiva FENAM (27 de agosto) que o nosso papel é estabelecer entendimento e
concórdia entre os médicos e as entidades médicas.
3.2. Greve nacional dos Médicos Residentes – Informações: Cyro faz o relato da sua participação na assembléia
dos médicos Residentes, juntamente com Dr. Ângelo Kniss. No dia 17 de agosto, numa assembléia com cerca de
200 médicos, ficou decidido pela paralisação e no dia 20 de agosto o movimento contava com 90% de adesão dos
22 mil médicos Residentes. Também no dia 20 de agosto, os médicos Residentes do hospital Marieta Konder
Bornhausen (Itajaí) receberam apoio do Simesc, que estará enviando os boletos para filiação aos não filiados. Para
esta semana estão programadas uma caminhada nacional pela RM no dia 24 e doação de sangue pela saúde
brasileira, no dia 26. O Simesc apóia o movimento dos médicos Residentes.
3.3. FMSB – Assembléia dia 10/09 (17 h) / Posse da diretoria 10/09 (20:30 h) / Reunião de trabalho 11/09 (9
h) / Local Hotel Majestic. César informa que a assembléia foi convocada para aprovação do novo estatuto, que a
posse será seguida por um jantar, cujo cardápio está sendo definido com o auxílio da nossa diretora Sonia e que os
convites já estão sendo enviados. A reunião de trabalho tem como ponto de pauta: Tesouraria / Calendário de
reuniões / Informes dos sindicatos. O Sindicato nomeia três delegados para a assembléia da Federação: Cyro,
Leopoldo e Sonia. Cyro sugere que o convite seja extendido a todos os diretores das DR. Sugere que a Federação
convide um funcionário do Simesc, em acordo com a Coordenadora, para servir de referência para os trabalhos a
serem desenvolvidos pela FMSB.
3.4. Contrato da Jornalista: Ficou definido o novo valor de pagamento para a jornalista do Simesc bem como a
posição unânime pela continuidade de seu trabalho.
4. Proposta de pauta para a próxima reunião: Reunião da Fenam / Médicos de São Jose
5. Assuntos informais. Nada discutido.
Florianópolis, 23 de Agosto de 2010.
(Ata redigida por Zulma Carpes, 1ª Secretária do Simesc).

